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To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6
<91ma32_2022vt_m6@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI <92ma32_2022vt_li@student.liu.se>

Cc:  Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

Nu tror jag att jag har gått igenom nästan alla mail om frågor om uppgifterna i onsdags. Jag har
kollat en extra gång på de som har frågat om det var något knas med uppgifterna (hoppas att
alla ni fått svar, hör av er annars).

Jag har som jag ser det en fråga kvar gällande en uppgift med N (heltal) stycken X (string) som
skall slås ihop. Annars tror jag att alt är kollat. Jag återkommer med information till er som
hade "X, N"-uppgiften att göra under morgondagen.

Summering av P-passet

Det som slår mig är att så många har så hög nivå på er programkod (stilmässigt) redan så här
tidigt i kursen. Man skall veta om att dessa P-uppgifter motsvarar nivån som vi testar på tentor
(efter en hel period) i vanliga fall och det brukar inte vara helt på denna nivå så det båda enormt
gott. Fortsätt kämpa på och gör som ni gör nu så kommer det att ge frukt.

Jag vill ge en kort sammanfattning av hur jag rättade denna gång:

• Om ditt program inte gick att kompilera så blir det inte godkänt. Det är viktigt att man själv
testar detta med gnatmake och så innan man skickar in.

• Om programmet har haft småfel av typen "balnktecken", "stavfel" etc. som ni kunnat rätta
till om ni fått testfall körda under passet har jag sett mellan fingrarna på detta.

• Saker som har med parametrar att göra har vi rättat som vanligt. Det får inte vara fel
moder, ordning, typer, ...

• Om man inte har ett underprogram av var sort är det förstås inte godkänt.

• Saker som görs i underprogrammen som inte hör dit ser jag som att det skulle varit kvar
även om automaträttningen skulle varit igång så dessa fel rättas normalt.

I princip ser ni ovan att det som ni skulle kunnat få som respons från automaträttningen har jag
varit lite snällare med.Det som är "logiska saker" som inte har med automaträttningen att göra
har vi rättat som vanligt.

Det är också viktigt att ni är med på att det inte är antal fel ni fått som avgör om det bli godkänt
eller ej. Det är vikten av de saker som är fel i kombination med antal fel. Några exempel på fel
som ni aldrig kommer att få godkänt på i Ada.P2 är t.ex.:

• Fullständig uppräkning
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• Globala variabler

• Fel underprogramstyp eller parameterhantering

• Att underprogrammen inte gör det de skall rent logiskt (t.ex. har utskrifter som skall vara i
huvudprogrammet)

Andra fel kanske behöver en "kombination av fel", men det är oftast komplettering på två fel i
Ada.P2-uppgiften.

Avslutning

Som sagt redan: Ni har gjort ett riktigt bra P-pass i onsdags även om det är så att alla inte riktigt
kom över ribban. Jag tror dock att det blir många som passerar på onsdag i nästa vecka. Ser
verkligen fram emot vad denna vår kommer att ge.

Peppa varandra och se alla uppgifter vi har (oavsett sort) som övning och att de små
kommentarer ni har är en liten extra kick inför nästa gång så kommer ni snart igenom detta.

Ni får sova gott allihop och är det någon som inte fått svar på frågan ni ställt eller så är det bara
att ni hör av er så kollar jag på den. Jag hoppas som sagt att jag inte missat någon, men det
finns alltid en risk.

Hoppas också att ni får en trevlig dag imorgon allihop.

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE2M...

2 of 2 2/14/22, 10:07

mailto:Torbjorn.Jonsson@LiU.SE
mailto:Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

